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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra), yang memuat rumusan visi, misi, tujuan, dan program
merupakan pedoman dan haluan kerja sebuah organisasi untuk waktu tertentu.
Ketersediaan Renstra akan membantu organisasi tersebut mencapai tujuan dan
sasarannya secara terarah, sistematis, dan terukur. Karena itu, rapat kerja tahunan
Program Studi Teknik Elektro (PSTE) Unsyiah pada tahun 2013 mengamanatkan
penyusunan dokumen Renstra 2014-2017 sebagai salah satu program prioritas.
Penyusunan Renstra sendiri melibatkan kegiatan-kegiatan evaluatif terhadap
capaian dan kondisi kekinian (internal dan eksternal), serta penentuan kondisi yang
hendak dicapai pada masa mendatang. Dengan adanya Renstra ini, semoga PSTE
Unsyiah mampu mencapai visinya; “Menjadi Program Studi yang Inovatif, Adaptif,
dan Terkemuka dalam Pendidikan, Penelitian, dan Penerapan Ilmu Teknik
Elektro”, juga dapat mewujudkan Bersama untuk Elektro yang Lebih Baik.
Kepada segenap sivitas akademika PSTE Unsyiah yang terlibat dan telah
mencurahkan waktu serta pemikirannya dalam penyusunan dokumen ini, kami
sampaikan terima kasih.

Banda Aceh, 31 Desember 2013
Ketua Jurusan Teknik Elektro,

Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., MT
NIP. 19670815 199303 1 005
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DEFINISI
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Teknik Elektro (PSTE), Fakultas Teknik,
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), memuat komponen-komponen yang melandasi sebuah
Renstra, yaitu: visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program. Karena Renstra akan
dijadikan haluan kerja dalam pengembangan PSTE, dibutuhkan pemahaman yang sama
terhadap beberapa komponen di atas.

1. Visi (vision)
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai PSTE pada akhir periode
perencanaan melalui misi.
Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama rentang waktu tertentu serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam
penentuan Visi PSTE, dipertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:
a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja
dan peranan organisasi.
b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin
diwujudkan oleh organisasi.
c. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami.
d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat.
e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.
f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin
terjadi sehingga Visi hendaknya bersifat fleksibel.

2. Misi (mission)
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi.
Kriteria dalam penentuan Misi PSTE adalah sebagai berikut:
a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada
periode tertentu.
b. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi.
c. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan organisasi.

3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan
yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi. Pernyataan tujuan mesti dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran
kinerjanya. Sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran
keberhasilan dari pencapaian visi dan misi.
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Kriteria penentuan Tujuan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi dan berlaku pada periode jangka
menengah.
b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengah.
c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki.
d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan,
serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Kriteria dalam penentuan Sasaran adalah sebagai berikut:
a. Sasaran yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan.
b. Sasaran mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program.
c. Sasaran harus dirumuskan dengan jelas dan terukur.
d. Sasaran harus dilengkapi dengan target kinerja.
Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran harus memenuhi kaidah SMART,
yaitu :
a. Specific; sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.
b. Measurable; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur.
c. Achievable; target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya
yang ada.
d. Relevant; mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan.
e. Time Bond; waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

4. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan Strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan
yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka
menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

5. Program
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang
dilaksanakan PSTE untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

6. Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan yang terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

7. Indikator Kinerja
Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja. Dalam manajemen
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berbasis kinerja, terdapat 3 macam indikator.
a. Indikator Kinerja Kegiatan (Output).
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.
b. Indikator Kinerja Program (Outcome).
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatankegiatan dalam satu program.
c. Indikator Kinerja Tujuan (Impact).
Impact merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya (outcome) dari beberapa program yang
direncanakan untuk mencapai sebuah Tujuan.

8. Target Kinerja
Target Kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan
tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh suatu Program dan Kegiatan dalam
periode waktu yang telah ditetapkan. Kriteria dalam menentukan Target Kinerja juga harus
memenuhi kaidah SMART.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Sejarah PSTE Unsyiah
Program Studi Teknik Elektro Universitas Syiah Kuala didirikan pada 5 September
1996, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
nomor No. 452/DIKTI/Kep/1996. PSTE didirikan sebagai jawaban terhadap
kelangkaan tenaga ahli di bidang teknik elektro di Provinsi Aceh serta kebutuhan
nasional. PSTE mulai menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun 1997.
Sejak tahun 2006, PSTE terakreditasi B berdasarkan keputusan Badan Akreditasi
Nasional Peguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor: 009/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2006. Predikat akreditasi ini
berlaku hingga 27 Juli 2011. Kemudian pada tahun 2012, PSTE kembali terakreditasi
B berdasarkan keputusan BAN-PT Nomor : 045/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011
yang berlaku hingga 22 Desember 2016.
Sarana dan prasarana (gedung, ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan)
yang ada cukup memadai. PSTE memiliki 8 ruang laboratorium yang dilengkapi
komputer dan peralatan praktikum. Perpustakaan PSTE, dengan luas 50 m2 , kini
menampung koleksi ratusan judul buku dan jurnal.
Tenaga edukatif di PSTE Unsyiah adalah dosen tetap berjumlah 40 orang, yang
memiliki jabatan fungsional: 1 orang guru besar, 12 orang lektor kepala, 15 orang
lektor dan 12 orang asisten ahli. Distribusi berdasarkan jenjang pendidikan
menunjukkan bahwa 10 dosen telah berpendidikan S3 (25%) dan 30 dosen telah
berpendidikan S2 (75%), Sedangkan 6 dosen sedang menempuh pendidikan lanjut
pada jenjang S3.
Mayoritas mahasiswa PSTE berasal dari SMU-SMU di Provinsi Aceh, dan beberapa
berasal SMU-SMU dari provinsi lain. Dari data lima tahun terakhir rata-rata calon
mahasiswa yang ikut seleksi adalah 644 orang, jumlah rata-rata mahasiswa yang
lulus seleksi adalah 91 orang. Dari data tersebut, persaingan masuk PSTE tergolong
cukup kompetitif, yaitu dengan rasio rata-rata 1:7.
Saat ini, PSTE memberlakukan kurikulum tahun 2012-2016 yang tertuang dalam
Buku Panduan Akademik Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Penyusunan
kurikulum mengacu pada SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang
kurikulum inti pendidikan tinggi, yang dikenal dengan kurikulum berbasis
kompetensi. Bidang minat yang diselenggarakan PSTE terdiri dari: teknik
elektronika dan instrumentasi, teknik komputer dan informatika, teknik energi
listrik, teknik telekomunikasi, dan teknik kendali.
Sampai saat ini, PSTE Unsyiah telah mengalami 8 kali pergantian kepemimpinan, yang dipilih
secara demokratis. Secara struktural, Ketua PSTE dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan
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(Sekjur), 5 (lima) Ketua Bidang, 8 (delapan) Kepala Laboratorium, dan 1 (satu) Koordinator
TA/KP.

1.2 Penyusunan Renstra PSTE Unsyiah 2014-2017
Dalam upaya mencapai visi dan misinya, PSTE Unsyiah menyusun progam jangka panjang 4
tahun ke depan yang dituangkan dalam dokumen Renstra 2014-2017. Penyusunan Renstra
tersebut berdasarkan kepada:
1.
2.
3.
4.

Rencana Strategis Unsyiah 2012-2017 dan Master Plan Unsyiah 2007-2020;
Rencana Strategis Fakultas Teknik Unysiah 2014-2017;
Program Prioritas Dekan Fakultas Teknik 2014-2018; dan
Isu-isu utama lainnya.

Dalam penyusunannya, Renstra PSTE menempuh pendekatan langsung (direct approach),
yang diawali dengan pembahasan mendalam tentang visi dan misi yang hendak dicapai,
dilanjutkan dengan analisis SWOT, lalu melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan
strategis yang perlu diselesaikan.

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra PSTE adalah untuk menghasilkan dokumen Renstra
yang memuat: visi, misi, kondisi awal, dan kondisi yang hendak dicapai, isu
strategis, rencana strategis dan strategi pencapaiannya.
Renstra PSTE 2014-2017 disusun dengan tujuan:
a. Tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pencapaian visi dan misi PSTE Unsyiah.
b. Memberi arah dan pedoman untuk pengembangan PSTE dalam kurun 20142017, termasuk dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program kerja
dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
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BAB II KONDISI UMUM PSTE
Kondisi umum PSTE Unsyiah dipotret melalui mekanisme evaluasi diri, yang bertujuan untuk
mengetahui gambaran kinerja dan kondisi PSTE. Analisis dilakukan pada aspek Kekuatan
(Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats), biasa
dikenal dengan analisis SWOT, dan mengacu pada 7 (tujuh) standar yang ditetapkan untuk
penilaian akreditasi.
Pelaksanaan analisis SWOT dilakukan melalui tahapan berikut:
 Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi
secara umum pada semua komponen.
 Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang dapat mengatasi kelemahan dan
ancaman yang telah diidentifikasi pada Langkah 1.
 Langkah 3: Memasukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2)
 Langkah 4: Merumuskan strategi untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk
pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program secara berkelanjutan.
 Langkah 5: Menentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan
menyusun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan.
Hasil analisis SWOT PSTE Unsyiah untuk setiap standar yang ditetapkan dalam
penilaian akreditasi diuraikan di bawah ini.

2.1 Komponen A: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Rangkuman analisis SWOT untuk komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, disajikan pada
Tabel 2.1-1.
Tabel 2.1-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
KEKUATAN
1. Memiliki visi, misi,
dan tujuan yang
tegas, dan realistis

KELEMAHAN
1.

Masih kurang
selarasnya
implementasi
antara visi, misi,
dan tujuan PSTE,
fakultas, dan
universitas

2.

Visi, misi, tujuan,
2.
dan sasaran PSTE
belum tersosialisasi
dengan baik,
terutama bagi
3.
mereka yang baru

2. Strategi pencapaian
visi, misi, tujuan,
dan sasaran PSTE
jelas dan terukur
3. Terakreditasi B oleh
BAN-PT (berakhir
Desember 2016)
4. Berada di bawah
naungan universitas

PELUANG
1.

Kebijakan DIKTI
tentang otonomi
program studi
sangat mendukung
implementasi visi
dan misi PSTE
Unsyiah
Meningkatnya
permintaan dari
pengguna lulusan
PSTE
Dosen dengan
kualifikasi S2 dan
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ANCAMAN
1. Perkembangan
ilmu dan
kebutuhan
pengguna lulusan
yang cepat
membutuhkan
penyesuaian visi,
misi, tujuan dan
sasaran PSTE
2. PSTE yang lebih
mapan pada
perguruan tinggi
lain dan menjadi
pilihan calon
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yang telah eksis

masuk ke sistem
3.

Penjadwalan
kegiatan belum
tersusun secara
baik

4.

Evaluasi
pencapaian sasaran
belum konsisten
dilakukan dan
belum
terdokumentasi
dengan baik

S3 sebesar 87.86%.
4.

Banyak tersedia
dana hibah
penelitian dan
insentif publikasi.

mahasiswa
3. Bertambahnya
jumlah
universitas negeri
di propinsi aceh
khususnya yang
menyelenggaraka
n program studi
teknik elektro dan
serumpun
4. Munculnya
program studi
teknik lainnya di
lingkungan
Fakultas Teknik
Unsyiah.

2.2 Komponen B: Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan
dan Penjaminan Mutu
Rangkuman analisis SWOT untuk komponen Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem
Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, dapat dilihat pada Tabel 2.2-1.
Tabel 2.2-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Tatapamong,
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

1. Adanya struktur
organisasi dan
pendeskripsian
tugas dan tanggung
jawab secara jelas

1. Pengaturan kerja
jabatan fungsional
dan struktural belum
dilaksanakan secara
efektif,

1. Tingginya
kepercayaan
masyarakat terhadap
lembaga,

2. Tersedianya
pedoman kerja bagi
para pamong

2. Pelaksanaan
program kegiatan
belum efektif dan
efisien,

3. Adanya
implementasi
umpan balik dari
mahasiswa atas
pelaksanaan PBM
4. Adanya
implementasi
umpan balik
pengguna lulusan

3. Hasil evaluasi
program kegiatan
belum
ditindaklanjuti
secara profesional
4. Rendahnya kualitas
mahasiswa baru,

2. Adanya kerjasama
dengan berbagai
stakeholders dan
kalangan industri,
3. Adanya komitmen
dosen dan
mahasiswa dalam
peningkatan kualitas,
4. Interaksi dosen dan
mahasiswa yang
saling mendukung
5. Tersedianya fasilitas
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1. Biaya
operasional
besar,
2. Tuntutan
mahasiswa
terhadap layanan
yang cepat dan
efisien,
3. Perubahan dunia
industri yang
pesat
4. Daya saing dan
mutu lulusan
yang tinggi dan
berbasis hasil
penilaian
akreditasi (BAN7
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terhadap kinerja
lulusan,
5. Evaluasi program
dilaksanakan setiap
semester,
6. Program Studi
Teknik Elektro
dikembangkan
terencana dalam
jangka panjang

5. SOP pengelolaan
fungsional dan
operasional program
studi belum lengkap
dan belum
terdokumentasi
dengan baik dan
kurangnya
kepatuhan
melaksanakan SOP.

dan kesempatan dari
universitas untuk
peningkatan kualitas
SDM dan mahasiswa,
6. Banyaknya tenaga
profesional PSTE
untuk membantu
pengelolaan program
kegiatan PBM dan
P2M

PT)
5. Tuntutan
semakin besar
terhadap kualitas
pengelolaan
program

6. Umpan balik
terhadap jaminan
mutu belum
dilaksanakan secara
rutin dan konsisten.
7. Dokumentasi
GBPP/SAP belum
sempurna.
8. Penjaringan umpan
balik dari dosen,
mahasiswa, alumni
dan pengguna belum
dilakukan secara
berkala.
9. Belum ada standar
dokumen umpan
balik terkait
kurikulum,
pelaksanaan proses
pembelajaran, dan
peningkatan
kegiatan program
studi.

2.3 Komponen C: Mahasiswa dan Lulusan
Analisis SWOT untuk komponen Mahasiswa dan Lulusan dirangkum pada Tabel 2.3-1.
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Tabel 2.3-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Mahasiswa dan Lulusan
KEKUATAN
1. Program Studi Teknik
Elektro (PSTE) banyak
diminati lulusan SLTA
melalui jalur USMU
dan UMPTN
2. Minat Mahasiswa
untuk menjadi asisten
laboratorium cukup
tinggi
3. Kebutuhan daerah
akan sarjana teknik
elektro tinggi,
sebagian besar lulusan
PSTE memperoleh
pekerjaan lebih
kurang 3 bulan
4. Umumnya lulusan
bekerja di bidang yang
sesuai dengan
kesarjanaannya.

KELEMAHAN

PELUANG

1. Kurangnya minat
1. Banyaknya
mahasiswa untuk
permintaan lulusan
mengembangkan diri
teknik elektro dari
berbagai lembaga
2. Kurangnya minat
terkait
calon mahasiswa
dari luar Propinsi
2. Berbagai pelatihan
Aceh untuk masuk
untuk
PSTE
meningkatkan
softskill mahasiswa
3. Kurang aktifnya
mahasiswa dalam
3. Dengan kompetisi
kegiatan coyang ketat dalam
kurikuler
proses seleksi dan
kualitas akademik
4. Kurangnya
yang baik calon
kemampuan bahasa
mahasiswa semasa
ingris mahasiswa.
di SLTA, ada
5. Rasio calon
peluang bagi PSTE
mahasiswa yang
untuk
ikut seleksi
menghasilkan
terhadap daya
lulusan yang
tampung menurun.
berkualitas
6. PSTE belum
dilibatkan dalam
proses penerimaan
mahasiswa baru
7. Rata-rata IPK
mahasiswa
menurun.
8. Rata-rata masa
studi mahasiswa
masih > 5 tahun.
9. Tingkat kompetensi
teknis profesi
lulusan masih
rendah.
10. SOP pelayanan
mahasiswa masih
belum lengkap.

ANCAMAN
1. Munculnya
lembaga
pendidikan yang
menjamin lapangan
kerja.
2. Munculnya
program studi
teknik lain di
lingkungan
Fakultas Teknik.
3. Semakin ketatnya
persaingan pasar
kerja dengan
pemberlakuan MEA
2015

4. Lulusan dapat
dimanfaatkan
dalam memberikan
informasi
lowongan
pekerjaan
5. Akreditasi memberi
nilai tambah bagi
lulusan PSTE untuk
bersaing di bursa
tenaga kerja.
6. Tersedia dana
untuk
meningkatkan
kreatifitas
mahasiswa dari
PKM Dikti.
7. Sudah tersedia
sistem informasi
alumni PSTE untuk
kemudahan
pendataan alumni.
8. Pengesahan UU
No. 11/2014
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tentang
Keinsinyuran yang
memberi jaminan
profesi Insinyur
Teknik Elektro
9. PSTE sebagai
penyelenggara
sertifikasi
kompetensi
berdasarkan KKNI

2.4 Komponen D: Sumberdaya Manusia
Rangkuman analisis SWOT untuk komponen Sumberdaya Manusia, dapat dilihat pada Tabel
2.4-1.
Tabel 2.4-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Sumberdaya Manusia
KEKUATAN
1.

Rasio dosen
mahasiswa sangat
baik

2.

Kualifikasi
pendidikan
dosen tetap dan
tenaga penunjang
sangat memadai

3.

Dosen pembina
mata kuliah sesuai
dengan bidang
ilmunya

4.

Tersedianya dana
dari Pemerintah
untuk peningkatan
kualitas dosen

5.

Komitmen yang
tinggi dari dosen
dalam pelaksanaan
Tridharma

6.

Sistem rekruitmen
dan seleksi dosen
dan tenaga
pendukung yang
jelas dan
terstruktur.

7.

Sebagian besar
dosen telah
memiliki sertifikat
pendidik

KELEMAHAN
1. Implementasi
umpan
balik
terhadap
kurikulum dari
masyarakat
pengguna lulusan
belum
dilaksanakan
secara optimal
2. Walaupun alumni
telah terlibat
dalam pelaksanaan
peninjauan
kurikulum, namun
keterlibatan user
belum banyak.
3. Pedoman tertulis
tentang sistem
monitoring dan
evaluasi, serta
rekam jejak kinerja
akademik dosen
dan kinerja tenaga
kependidikan
belum tersedia.
4. Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi kinerja
dosen di bidang
pendidikan,
penelitian, dan

PELUANG

ANCAMAN

1. Banyak alumni,
praktisi dan
organisasi profesi
Teknik Elektro
dapat membantu
dalam peningkatan
relevansi kurikulum
dengan dunia kerja

1. Perkembangan ilmu
dan bidang Teknik
Elektro yang sangat
cepat

2. Universitas
berkomitmen untuk
pengembangan
kurikulum PSTE
melalui penyediaan
sarana, prasarana
dan pengingkatan
kualitas SDM

2. Tuntutan
masyarakat dan
pengguna lulusan
terhadap relevansi
kurikulum dengan
dunia kerja

3. Banyaknya
ketersediaan
beasiswa untuk
melanjutkan studi
bagi tenaga
pendidik dan
kependidikan
4. Tersedianya
peluang detasering
untuk
pengembangan
tenaga pendidik
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profesional.
8.

Minat dosen untuk
melanjutkan
pendidikan S3
tinggi.

pengabdian kepada
masyarakat belum
secara rutin
dilaksanakan.
5. Dosen yang
mendapatkan dana
hibah penelitian
dan pengabdian
masyarakat belum
merata.
6. Kesenjangan antara
minat penelitian
antara mahasiswa
dan dosen

2.5 Komponen E: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Analisis SWOT untuk komponen ini, dirangkum pada Tabel 2.5-1 di bawah.
Tabel 2.5-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Kurikulum,
Pembelajaran, dan Suasana Akademik
KEKUATAN
1.

2.

3.

4.

5.

Kurikulum yang
secara berkala
disesuaikan
dengan
kebutuhan di
lapangan kerja.

KELEMAHAN
1.

Peralatan
laboratorium yang
masih kurang
memadai.

1.

Adanya kebijakan
DIKTI mengenai
otonomi progam
studi.

2.

GBPP dan SAP
belum sempurna
dan perlu
diselaraskan
dengan
kompetensi
terkini.

2.

Untuk revisi
kurikulum dapat
menjalin
kerjasama dengan
PT yang lebih
mapan dan
dengan institusi
pemerintah
maupun swasta
sebagai pengguna
lulusan sekaligus
menjaring umpan
balik.

Adanya regulasi
dalam proses
pengerjaan tugas
akhir untuk
mempercepat
kelulusan.
Suasana
akademik dan
lingkungan yang
nyaman.
Kurikulum
dirancang untuk
mengembangkan
potensi
kemampuan
mahasiswa
Penggunaan
fasilitas
multimedia pada
proses belajar

PELUANG

3.

4.

Sosialisasi dan
umpan balik
terhadap hasil
monitoring
aktivitas staf dan
mahasiswa masih
lemah.
Mekanisme
umpan balik dari
mahasiswa dalam
pelaksanaan
pengajaran masih

3.

Kerjasama dengan
institusi swasta
dan pemerintah,
dapat
dimanfaatkan
sebagai tempat
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ANCAMAN
1.

Perkembangan
teknologi yang
cepat
menyebabkan
kompetensi
lulusan yang
dibutuhkan di
lapangan kerja
berubah.

2.

Kebutuhan bursa
kerja/industri
yang cepat
berubah
mengharuskan
perubahan
kurikulum
mengikuti
perubahan pasar.

3.

Perkembangan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
yang cepat
menyebabkan
proses pedidikan
harus terus
menyesuaikan diri
agar up-to-date.
11

Renstra PSTE Unsyiah 2014-2017
mengajar.

lemah.
5.

Kurangnya
fasilitas
laboratorium
dapat mengurangi
penguasaan dan
pemahaman
mahasiswa.

6.

SOP monitoring
kualitas
pembelajaran
belum sempurna.

7.

Rata-rata waktu
penyelesaian
tugas akhir masih
lama

8.

Kurangnya
relevansi antara
minat penelitian
mahasiswa
dengan program
penelitian Lab

magang atau
praktek untuk
menambah
pemahaman dan
wawasan
mahasiswa.
4.

Praktisi dapat
diundang untuk
memberikan
kuliah yang
memotivasi
mahasiswa.

2.6 Komponen F: Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Informasi
Rangkuman analisis SWOT untuk komponen Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem
Informasi dapat dilihat pada Tabel 2.6-1.
Tabel 2.6-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Pembiayaan, Sarana,
Prasarana, dan Sistem Informasi
KEKUATAN
1.

Alokasi
penggunaan dana
yang baik

2.

Tersedianya
alokasi dana
BOPTN dan PNBP
untuk PSTE

3.

Ketersediaan ruang
yang cukup untuk
kegiatan
perkuliahan

KELEMAHAN
1. Kesulitan biaya
dalam menambah
koleksi
perpustakaan
secara kontinyu
2. Belum optimalnya
pemanfaatan
sumber daya yang
ada untuk
menghasilkan
pendapatan.
3. Laboratorium PS

PELUANG

ANCAMAN

1. Masih tersedia
ruangan-ruangan
yang dapat
dioptimalkan
penggunaannya
untuk
pengembangan dan
kegiatan lokakarya,
seminar dan lainlain

1. Keterbatasan dana
untuk peremajaan
dan penggantian
fasilitas (peralatan
lab, komputer,
kursi, meja dll)
dalam ruangan
dapat
menyebabkan
ruangan tidak
optimal
pemakaiannya.

2. Selain kegiatan
praktikum rutin
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KEKUATAN
4.

5.

6.

Adanya dana
hibah untuk
pengembangan
kegiatan dan
fasilitas
laboratorium
Koleksi buku
untuk mata kuliah
cukup memadai
Mahasiswa
memiliki opsi
koleksi bahan ajar
di perpustakaan
PT, Fakultas dan di
PSTE, juga di web
unsyiah dan ejournal
terakreditasi
nasional dan
internasional

7.

Sistem informasi
untuk proses
pembelajaran dan
administrasi
dengan akses
intranet dan
internet yang
tersedia 24 jam di
PSTE.

8.

Tersedianya hibah
kompetisi untuk
penelitian dan
pengabdian
masyarakat

KELEMAHAN
belum terakreditasi
4. Dana operasional
belum sepenuhnya
dikelola secara
otonom
5. Ruang pertemuan
dosen dan fasilitas
kerja dosen belum
memadai.
6. Prosedur layanan di
jurusan belum
menggunakan
sistem informasi.
7. Ruang
perpustakaan PSTE
belum tertata secara
baik

PELUANG
dan penelitian, lab
juga dapat
dimanfaatkan
untuk kegiatan
komersil untuk
menambah
pendapatan PSTE
3. Peluang
melengkapi
peralatan lab dapat
diperoleh dari dana
rutin DIKs, melalui
kompetisi (SP4 dll)
dan/atau dari
Organisasi
Internasional di
Aceh

ANCAMAN
2. Peralatanperalatan
keteknik-elektroan
umumnya sangat
mahal dan butuh
dana tidak sedikit,
dikhawatirkan
dana yang
diperoleh hanya
memberikan
kontribusi kecil
dalam
pengembangan

4. Sumbangan buku
dan jurnal dari staf,
terutama yang baru
menyelesaikan
studi, dan dari
lulusan.

2.7 Komponen G: Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Kerjasama
Rangkuman analisis SWOT untuk komponen Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Kerjasama dapat dilihat pada Tabel 2.7-1.
Tabel 2.7-1 Rangkuman Analisis SWOT untuk Komponen Penelitian, Pengabdian
Program Studi Teknik Elektro – Universitas Syiah Kuala
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Kepada Masyarakat dan Kerjasama
KEKUATAN
1. Tingginya
produktifitas
dosen dalam
publikasi hasil
penelitian
2. Tersedianya
jurnal ilmiah
untuk publikasi
ilmiah dan
penelitian bagi
dosen dan
mahasiswa
3. Tingginya
keikutsertaan
dosen pada
seminar ilmiah
nasional/internasi
onal
4. Tingginya
produktifitas
dosen dalam
berkompetisi
untuk
memenangkan
dana penelitian
dari DIKTI
5. Adanya
kerjasama
penelitian dengan
peneliti dari
universitas di luar
negeri.
6. Tingginya
kemampuan dan
keahlian dosen
dalam melakukan
penelitian
7. Kegiatan
penelitian
terprogram,terstr
uktur dan
terkoordinasi oleh
Lemlit
8. Penelitian dosen
terarah sesuai
dengan roadmap
penelitian di PSTE

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Terbatasnya waktu
penelitian yang
dimiliki dosen
karena harus
melakukan aktifitas
Tri Dharma yang
lain, khususnya
pendidikan dan
pengajaran
2. Peralatan yang
dimiliki
laboratorium
kurang relevan
untuk menunjang
penelitian dosen.
3. Belum optimalnya
aplikasi hasil
penelitian ke
masyarakat
4. Kuantitas kegiatan
pengabdian
masyarakat oleh
dosen masih rendah
5. Keterlibatan
mahasiswa dalam
penelitian dosen
masih rendah
6. Keikutsertaan
mahasiswa dalam
ajang lomba karya
ilmiah /PKM masih
rendah.
7. Keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan
pengabdian
masyarakat yang
dilakukan oleh
dosen masih rendah
8. Hasil penelitian
dosen masih sedikit
yang diarahkan
untuk memperoleh
HaKI.
9. Tingkat publikasi
internasional yang
rendah

1. Kesempatan
mendapatkan
dana penelitian
dan pengabdian
baik dari DIKTI
maupun
lembaga lain
cukup tinggi.
2. Kebutuhan
masyarakat akan
aplikasi
teknologi dari
ilmu elektro
sangat tinggi.
3. Banyak
komponen
masyarakat yang
memerlukan
sosialisasi/bimbi
ngan terkait
bidang keilmuan
dan teknologi
yang ada di
PSTE
4. Adanya
permintaan dari
berbagai instansi
terhadap ahli
bidang teknik
elektro.
5. Pesatnya
perkembangan
teknologi di
bidang teknik
elektro sebagai
pendorong
terciptanya
penelitian
inovatif.
6. Meningkatnya
kesempatan
kerjasama
penelitian
dengan institusi
asal tenaga
pendidik pada
saat melanjutkan
studi S2 dan S3

1. Banyaknya
program studi di
universitas lain di
Aceh.
2. Tingkat
kepedulian dan
penghargaan
masyarakat
terhadap hasilhasil penelitian
masih rendah.
3. Persaingan untuk
mendapatkan
dana
penelitian/pengab
dian semakin
tinggi.
4. Kontribusi dan
citra PSTE akan
menurun
5. Peningkatan
kompetisi bursa
kerja dalam
kerangka MEA
2015
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2.8 Analisis SWOT Keseluruhan
Analisis SWOT secara keseluruhan dilakukan dengan meninjau tiga komponen yang saling
terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di PSTE Unsyiah, yaitu:
1. Analisis SWOT untuk komponen MASUKAN, yang terdiri dari mahasiswa,
sumberdaya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana.
2. Analisis SWOT untuk komponen PROSES
3. Analisis SWOT untuk komponen KELUARAN

Program Studi Teknik Elektro – Universitas Syiah Kuala
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2.8.1 Analisis SWOT untuk Komponen Masukan
Internal

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Eksternal
1.
2.

PELUANG (O)

3.

1.

ANCAMAN (T)
2.

3.
4.

Meningkatkan implementasi misi dan tri dharma 1. Melaksanakan pendidikan lanjut (S-3) bagi dosen dan
perguruan tinggi
program penguatan keahlian bagi laboran dan staf adm
Meningkatkan kualitas akademik, sarana-prasarana, 2. mengoptimalkan kepakaran dosen untuk meraih dana dari
dan kegiatan ektrakurikuler
hibah, kerjasama, dan lainnya
Menerapkan
3. Memberdayakan praktisi untuk
kurikulum yang
peninjauan
kurikulum
dan
1. Mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan
adaptif sesuai
menunjang pembelajaran
sasaran
kebutuhan dan
2. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium
berkekelanjutan
professional
Animo/minat calon
1. Mengembangkan program dan
3. Pengembangan aspek kemahasiswaan
mahasiswa
baru
promosi dan sosialisasi visi, misi,
4. Penerapan dan pemantauan kurikulum secara
terhadap daya saing
tujuan dan sasaran
konsisten dan berkesinambungan
dan
kualitas
5. Pendidikan Lanjut (S-3) bagi dosen dan program 2. Meningkatkan berbagai
akademik
kegiatan ilmiah untuk menggali
penguatan keahlian bagi laboran dan staf adm
Pembukaan prodi
dana dan pengembangan mutu
6. Pengembangan sumber pendapatan dana
baru dengan
dosen dan mahasiswa
kompetensi di bidang
3. mengembangkan sumber pendapatan dana dari bantuan luar
informatika dan
dan dalam negeri
bidang teknik lainnya
Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
khususnya laboratorium professional
Daya serap dunia kerja terhadap kompetensi lulusan
sesuai bidang ilmu
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2.8.2 Analisis SWOT untuk Komponen Proses
Internal

KEKUATAN (S)

Eksternal
1.
2.

PELUANG (O)

3.
4.

5.

1.

ANCAMAN (T)
2.

3.

KELEMAHAN (W)

Mengoptimalkan peranan tata pamong
1. Mengembangkan pengelolaan program melalui kerjasama
Mengembangkan pengelolaan program
nasional/internasional
berdasarkan keilmuan dan stakeholder
2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan layanan laboratorium
Mengembangkan proses pembelajaran berbasis
3. Meningkatkan kesadaran kerja sesuai prosedur kerja dan instruksi kerja
kompetensi dengan teknologi multimedia/TI
4. Pemerataan kegiatan kerjasama penelitian
Melaksanakan
dan pengabdian masyarakat bagi dosen
sistem penjaminan
dan mahasiswa
mutu secara
1. Pengembangan proses pembelajaran berbasis
berkelanjutan
kompetensi dan Teknologi Informasi
Mengembangkan
2. Peningkatan implementasi program kerjasama
penelitian dan
nasional/internasional
pengabdian
3. Pengembangan suasana akademik
masyarakat secara
4. Peningkatan kesadaran dan budaya kerja sesuai
terprogram
standar penjaminan mutu
5. Pengembangan
penelitian
dan
pengabdian 1. Memperbaiki budaya kerja sesuai standar
Mengoptimalkan
masyarakat melalui pola mandiri dan kerjasama
implementasi
penjaminan mutu
secara terprogram
pembelajaran
berdasarkan
kebutuhan
stakeholder
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat terjadwal perMengoptimalkan aktifitas mahasiswa di bidang
semester
akademik, penelitian, dan pengabdian
masyarakat
Menerapkan budaya kinerja sesuai standar
penjaminan mutu
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2.8.3 Analisis SWOT untuk Komponen Keluaran
Internal
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

Eksternal
1.

PELUANG (O)

2.

1.

ANCAMAN
(T)
2.

Meningkatkan kualitas dan kompetensi
1. Menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan kerja dan wirausaha
lulusan
2. Mengoptimalkan informasi dari praktisi melalui
Menyelenggara
kuliah tamu
1. Pengembangan kualitas dan kompetensi lulusan 3. Peningkatan soft skill mahasiswa
kan
seminar
sesuai kebutuhan lembaga dan stakeholder
internasional
2.
Peningkatan publikasi ilmiah
Memberdayakan
1. Menyeimbangkan
kompetensi
lulusan
nasional/internasional
kualitas dosen dan
dengan kebutuhan pengguna lulusan
3. penyelenggaraan seminar internasional
dosen tamu untuk
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
4. Peningkatan soft skill mahasiswa
meningkatkan
publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa
kompetensi
lulusan
Mengembangkan
publikasi
ilmiah
Internasional
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BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN PSTE UNSYIAH
3.1 Visi dan Misi PSTE
Dalam rangka mewujudkan Program Studi yang berkualitas dan ternama serta
sejalan dengan visi Unsyiah dan Fakultas Teknik sebagai institusi induk, PSTE
mempunyai visi 2020 untuk menjadi Program Studi yang inovatif, adaptif, dan
terkemuka dalam pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu teknik elektro.

Visi PSTE Unsyiah 2020:
Menjadi program studi yang inovatif, adaptif, dan terkemuka dalam
pendidikan, penelitian, dan penerapan ilmu teknik elektro.
Yang dimaksud dengan inovatif adalah mengedepankan kreativitas atau terobosan
baru dalam setiap elemen penyelenggaraan akademik dengan tetap menjunjung
tinggi nilai moral dan etika. Adaptif merupakan spirit untuk selalu menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang mempengaruhi eksistensi PSTE Unsyiah, baik
perkembangan keilmuan maupun kebutuhan masyarakat dan industri. Sedangkan
terkemuka adalah dikenal karena mutu dan prestasi dalam jajaran PSTE di
Indonesia.
Untuk mencapai visi 2020 di atas, PSTE Unsyiah menentukan Misi 2014-2017 yang
merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan, sebagai berikut.
KODE
M1

M2

M3
M4

MISI
Meningkatkan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi
teknik elektro yang berdaya saing tinggi.
Melaksanakan penelitian dan menerapkan ilmu teknik elektro untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan berbasis
potensi daerah, dengan keunggulan dalam penerapan ilmu teknik elektro
untuk kebencanaan.
Melaksanakan tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi, partisipatif,
efisien, dan produktif yang menunjang kemandirian organisasi.
Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan pihak luar dalam
pengembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat.

3.2 Tata Nilai PSTE Unsyiah
PSTE Unsyiah menyadari bahwa visi dan misi dapat terwujud apabila didukung
dengan penerapan nilai yang sesuai dan mendukung upaya-upaya pelaksanaan
misi dan pencapaian visi. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh
komponen PSTE Unsyiah dalam menjalankan tugas masing-masing. Tata nilai yang
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dimaksud mengacu pada tata nilai yang dianut Fakultas Teknik Unsyiah, yaitu:
a. Amanah, kepemimpinan berlandaskan perilaku jujur dan dapat dipercaya.
b. Kebersamaan, bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin
potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi PSTE Unsyiah.
c. Komunikatif, saling menyampaikan pesan, ide dan gagasan untuk kemajuan
PSTE Unsyiah.
d. Transparan, keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan termasuk
informasi, komunikasi dan keuangan.
e. Partisipatif, mengedepankan keterlibatan semua komponen dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan hingga
penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam
pelaksanaan keputusan.
f. Berkeadilan, memperlakukan semua pihak dalam posisi yang proporsional
tanpa dilandasi kepentingan.
g. Akuntabel, melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kesemua tata nilai di atas dirangkum dalam satu kalimat motto atau slogan PSTE
Unsyiah 2014-2017.

“Bersama untuk Elektro yang Lebih Baik”

3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 2014-2017
Untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi PSTE Unsyiah, perlu dirumuskan
tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2014-2017 yang lebih jelas
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.3.1 Tujuan Strategis
Tujuan strategis PSTE Unsyiah tahun 2014-2017 dirumuskan sebagai berikut.
KODE
T1

T2
T3
T4

TUJUAN STRATEGIS
Dihasilkannya sarjana teknik elektro yang berkualitas, profesional, berdaya
saing tinggi, dan berwawasan long-life learning.
Dihasilkannya produk penelitian serta pengabdian masyarakat yang
berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal/prosiding bereputasi tinggi, dan
bermanfaat untuk peningkatan kemaslahatan hidup masyarakat, baik di
tingkat nasional maupun internasional.
Terciptanya organisasi dan tata kelola institusi yang sehat dan efisien.
Terbentuknya kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung pada
peningkatan ketersediaan sumber daya internal dan peningkatan kompetensi
lulusan.
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3.3.2 Sasaran Strategis
Untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis, dibutuhkan sejumlah sasaran
strategis yang menggambarkan kondisi yang mesti dicapai pada tahun 2017.
Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.
1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.
KODE
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S1.7
S1.8
S1.10
S1.11
S1.12
S1.13

SASARAN STRATEGIS
Sekurang-kurangnya 40% dosen berkualifikasi S3 dan 60% dosen berkualifikasi
minimal S-2.
Sekurang-kurangnya 40% dosen dalam jabatan Lektor Kepala.
Sekurang-kurangnya 95% dosen memiliki sertifikat pendidik.
GBPP dan SAP mata kuliah tersedia 100%
Jumlah tatap muka mata kuliah mencapai 100%.
IPK rata-rata mahasiswa > 3.
Masa studi rata-rata kurang dari 5 tahun.
Sekurang-kurangnya 50% mahasiswa lulus tepat waktu
Masa penyelesaian Tugas Akhir rata-rata kurang dari 6 bulan
Nilai TOEFL lulusan ≥ 475.
Sekurang-kurangnya 60% lulusan memiliki sertifikat softskill.
Sekurang-kurangnya 40% lulusan mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan
setelah lulus.

2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.
KODE
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
S2.6
S2.7
S2.8
S2.9

SASARAN STRATEGIS
Dosen menghasilkan sekurang-kurangnya 9 artikel ilmiah internasional
pertahun dan 30 artikel ilmiah nasional pertahun.
Dosen sebagai penyaji sekurang-kurangnya 25 pertahun dan sebagai peserta
sekurang-kurangnya 45 pertahun pada kegiatan seminar/workshop.
Sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terlaksana 2 penelitian dari biaya luar
negri, 3 penelitian dari biaya luar Unsyiah dan 20 penelitian dari biaya
Unsyiah/Mandiri.
Total perolehan dana penelitian dosen sekurang-kurangnya 150 juta per tahun.
Setiap penelitian dosen melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa untuk
Tugas Akhir.
Sekurang-kurangnya selama 3 tahun memperoleh 1 HaKI.
Sekurang-kurangnya 30% dosen menjadi anggota masyarakat bidang ilmu
tingkat internasional.
Sekurang-kurangnya terlaksana 12 seminar ilmiah pertahun
Sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terlaksana 1 kegiatan PkM dari biaya luar
negri, 2 kegiatan PkM dari biaya luar Unsyiah dan 40 kegiatan PkM dari biaya
Unsyiah/Mandiri.
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S2.10

Total perolehan dana PkM dosen sekurang-kurangnya 75 juta per tahun.

3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.
KODE
S3.1
S3.2
S3.3
S3.4
S3.5
S3.6
S3.7
S3.8
S3.9
S3.10

SASARAN STRATEGIS
Ketersediaan SOP untuk semua layanan administrasi dan akademik.
Sekurang-kurangnya 90% informasi akademik terpublikasi lewat situs resmi
PSTE.
100% borang dan panduan akademik tersedia secara online.
100% ruangan kerja/laboratorium di PSTE terkoneksi ke jaringan/internet.
Ketersediaan SOP sistem pengelolaan fungsional dan operasional PSTE
mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling dalam kegiatan
internal maupun eksternal.
Sekurang-kurangnya terlaksana 1 kegiatan pertahun survey umpan balik
terhadap kepuasan dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna.
Sekurang-kurangnya terlaksana 1 kegiatan evaluasi kinerja dosen per semester.
Sekurang-kurangnya terlaksana 1 kegiatan sosialisasi kinerja PSTE per
semester.
Tersedia sistem informasi akademik yang memudahkan mahasiswa, dosen dan
administrasi PSTE dalam menjalankan proses akademik.
Sekurang-kurangnya terlaksana 1 kegiatan peningkatan kemampuan tenaga
kependidikan pertahun.

4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.
KODE
S4.1
S4.2
S4.3

SASARAN STRATEGIS
Sekurang-kurangnya terlaksana 2 kegiatan kerjasama pertahun dengan instansi
dalam negri.
Sekurang-kurangnya terlaksana 1 kegiatan kerjasama pertahun dengan instansi
luar negri.
Sekurang-kurangnya terlaksana 3 kali interaksi dengan alumni per tahun
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BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan pengembangan PSTE Unsyiah tahun 2014-2017
dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis PSTE, serta mengacu pada
Renstra Universitas Syiah Kuala tahun 2013-2018, dan Renstra Fakultas Teknik
2014-2017.
Strategi dan arah kebijakan ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi
semua unsur di PSTE yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengembangan
PSTE 2014-2017.

4.1 Strategi Pengembangan PSTE Unsyiah 2014-2017
Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang
telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis
tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen yang harus disediakan
atau dikondisikan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis.

4.1.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1
Tujuan strategis T1, yaitu dihasilkannya sarjana teknik elektro yang berkualitas,
profesional, berdaya saing tinggi, dan berwawasan long-life learning, dicapai dengan
menggunakan strategi sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Penyesuaian kurikulum PSTE dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan
industri dan masyarakat.
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana akademik untuk
penerapan sistem pembelajaran berkualitas.
Peningkatan kualitas staf akademik.
Pelaksanaan penjaminan mutu akademik berdasarkan baku mutu yang terus
dikembangkan secara berkelanjutan.
Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang penalaran, niat, dan
bakat.
Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kompetisi ilmiah.

4.1.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2
Tujuan strategis T2, yaitu dihasilkannya produk penelitian serta pengabdian
masyarakat yang berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal/prosiding bereputasi
tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dicapai dengan
menggunakan strategi sebagai berikut:
1)
Peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan proposal P2M dan
penulisan ilmiah.
2)
Peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan P2M.
3)
Sosialisasi grup penelitian (peer group) dosen berdasarkan bidang keahlian
dan penyusunan road map penelitian.
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4)
5)
6)

Penyediaan akses pada jurnal-jurnal ilmiah.
Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen.
Peningkatan kualitas (akreditasi) Jurnal Rekayasa Elektrika.

4.1.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3
Tujuan strategis T3, yaitu terciptanya organisasi dan tata kelola institusi yang sehat
dan efisien, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:
1)
Penataan struktur organisasi PSTE dan tugas pokoknya untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran.
2)
Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
PSTE.
3)
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
4)
Pengembangan dan penguatan kelembagaan.

4.1.4 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4
Tujuan strategis T4, yaitu terbentuknya kerja sama dengan berbagai pihak yang
mendukung pada peningkatan ketersediaan sumber daya internal
dan
peningkatan kompetensi lulusan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai
berikut:
1)
Peningkatan kerjasama akademik dan non-akademik dengan berbagai
institusi baik di daerah, nasional, maupun internasional.
2)
Penguatan peran alumni untuk pengembangan PSTE dan peningkatan
kualitas lulusan.

4.2 Arah Kebijakan Pengembangan PSTE Tahun 2014-2017
Strategi untuk pencapaian masing-masing tujuan dipakai untuk menentukan arah
kebijakan pengembangan PSTE empat tahun ke depan.
KODE

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

ST1.1

Penyesuaian kurikulum PSTE dengan
perkembangan keilmuan, kebutuhan
industri dan masyarakat.

a) Pemutakhiran kurikulum
b) Re-grouping bidang keahlian dan
mata kuliah

ST1.2

Penyediaan dan peningkatan prasarana
dan sarana akademik untuk penerapan
sistem pembelajaran berkualitas.

c) Peremajaan fasilitas lab
d) Penaatan ruang dosen dan jaringan
komputer
e) Penyediaan bahan ajar

ST1.3

Peningkatan kualitas staf akademik

f)

ST1.4

Pelaksanaan penjaminan mutu
akademik berdasarkan baku mutu yang
terus dikembangkan secara
berkelanjutan.

g) Monitoring kesesuaian materi ajar
dan silabus
h) Peningkatan jumlah tatap muka
per mata kuliah

Pendidikan lanjutan untuk staf
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ST1.5

Peningkatan kemampuan mahasiswa
dalam bidang minat dan bakat.

ST1.6

Peningkatan partisipasi mahasiswa
dalam kompetisi ilmiah.

ST2.1

Peningkatan kapasitas dosen dalam
penyusunan proposal P2M dan
penulisan ilmiah.

ST2.2

ST2.3

Peningkatan partisipasi dosen dalam
kegiatan P2M.
Pengelompokkan grup penelitian (peer
group) dosen berdasarkan bidang
keahlian dan penyusunan road map
penelitian.

i)

Penerapan sistem kredit kegiatan
mahasiswa

j)

Bimbingan dan pelatihan

k) Workshop penulisan proposal

l)

Inisiasi dan penguatan research
group
m) Penyusunan/pemutakhiran
road
map penelitian

ST2.4

Penyediaan akses pada jurnal-jurnal
ilmiah.

ST2.5

Peningkatan kuantitas dan kualitas
publikasi ilmiah dosen.

ST3.1

Penataan struktur organisasi PSTE dan
tugas pokoknya untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran.

ST3.2

Pemanfaatan teknologi informasi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan
PSTE.

o) Pengembangan situs resmi PSTE,
staf, laboratorium
p) Pemanfaatan
sistem
informasi
akademik

ST3.3

Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas.

q) Penyusunan rencana strategis dan
laporan tahunan

ST3.4

Pengembangan dan penguatan
kelembagaan

ST4.1

Peningkatan kerjasama akademik dan
non-akademik dengan berbagai institusi
baik di daerah, nasional, maupun
internasional.

ST4.2

Penguatan peran alumni untuk
pengembangan PSTE dan peningkatan
kualitas lulusan.

n) Restrukturisasi organisasi

r)

Pengusulan prodi dan bidang baru

s)
t)

Penyelenggaraan seminar nasional
Pembentukan forum teknik elektro
daerah

u) Peningkatan jalinan
dengan alumni

komunikasi

4.3 Struktur Program Strategis
Keterkaitan antara program strategis 2014-2017 dengan masing-masing tujuan
dalam upaya mencapai Visi 2020, secara ringkas dapat dilihat pada 4.1.
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Program Strategis
Penyesuaian kurikulum
Penyediaan dan peningkatan sarana dan
prasarana akademik
Peningkatan kualitas staf akademik
Pelaksanaan penjaminan mutu
Peningkatan kemampuan mahasiswa
Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam
kompetisi ilmiah

Peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan
proposal P2M
Peningkatan partisipasi dosen dalam P2M
Pengembangan grup penelitian berdasarkan
bidang keahlian & penyusunan road map

Penataan struktur organisasi dan tupoksi
Pemanfaatan TIK untuk peningkatan kualitas
pengelolaan
Peningkatan akuntabilitas
Pengembangan dan penguatan kelembagaan

Peningkatan kerjasama akademik dan nonakademik
Penguatan peran alumni

Tujuan

Visi 2020

Dihasilkannya sarjana teknik elektro
yang berkualitas, profesional,
berdaya saing tinggi, dan
berwawasan long-life learning.

Dihasilkannya produk penelitian
serta pengabdian masyarakat yang
berkualitas dan dipublikasikan pada
jurnal/prosiding bereputasi tinggi,
baik di tingkat nasional maupun
ininternasional.

Terciptanya organisasi dan tata
kelola institusi yang sehat dan
efisiensi.

Menjadi program
studi yang
inovatif, adaptif,
dan terkemuka
dalam pendidikan,
penelitian dan
penerapan ilmu
teknik elektro.

Terbentuknya kerja sama dengan
berbagai pihak yang mendukung
pada peningkatan ketersediaan
sumber daya internal dan
peningkatan kompetensi lulusan.

Gambar 4.1 Struktur Program Strategis untuk Mencapai Visi PSTE 2020
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5 BAB V PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR
5.1 Program dan Kegiatan 2014-2017
MISI

TUJUAN

1

2

1. Meningkatkan kualitas dan
relevansi
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
teknik elektro.

Dihasilkannya
sarjana teknik
elektro yang
berkualitas,
profesional,
berdaya saing
tinggi, dan
berwawasan
long-life learning.

1
1.1
1.2
2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

TAHUN
PROGRAM STRATEGIS/
2014
2015
2016
KEGIATAN
4
5
6
3
Program penyesuaian kurikulum PSTE dengan
perkembangan keilmuan, kebutuhan industri dan
masyarakat

2017
7

Revisi kurikulum dan silabus 2012X
X
2016 berbasis SN Dikti
Revisi SAP/GBPP
X
X
Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana
akademik untuk penerapan sistem pembelajaran berkualitas
Pengusulan penambahan dan
peremajaan perangkat/peralatan
X
X
X
laboratorium
Revitalisasi sarana/prasarana
laboratorium untuk mendukung
X
X
X
penelitian dosen dan mahasiswa
Penambahan alokasi ruang kuliah
PSTE dan penyediaan fasilitas ruang
X
kuliah
Penguatan jaringan akses sistem
informasi akademik dan internet
X
X
untuk mahasiswa dan dosen
Penataan ruang dosen
X
X
X
Peningkatan fasilitas ruang kerja dan
X
X
X
meeting dosen
Pengembangan bahan ajar (buku teks,
X
X
X
e-learning) dan modul praktikum
Penguatan akses internet dan jaringan
X
komputer PSTE
Revitalisasi ruang baca dan interaksi
X
akademik
Program peningkatan kualitas SDM
Pembekalan persiapan studi lanjutan
X
X
X
X
(S3) bagi dosen
Pelatihan untuk penguatan keahlian
X
X
X
X
bagi tenaga kependidikan
Program pelaksanaan penjaminan mutu akademik
berdasarkan baku mutu yang terus dikembangkan secara
berkelanjutan
Penyempurnaan SOP dan monitoring
X
X
X
X
serta evaluasi proses belajar-mengajar
Revisi mekanisme pelaksanaan tugas
X
X
akhir dan karya ilmiah
Revisi mekanisme pelaksanaan kerja
X
praktik (KP)
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MISI

TUJUAN

1

2

4.4
4.5
5

5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
2. Melaksanakan
penelitian dan
menerapkan ilmu
teknik elektro
untuk memenuhi
kebutuhan
masyarakat serta
mendukung
pembangunan
berbasis potensi
daerah

Dihasilkannya
produk
penelitian serta
pengabdian
masyarakat
yang berkualitas
dan
dipublikasikan
pada
jurnal/prosidin
g bereputasi
tinggi, baik di
tingkat nasional
maupun
internasional

7
7.1
8
8.1
9

9.1

9.2

TAHUN
PROGRAM STRATEGIS/
2014 2015 2016 2017
KEGIATAN
4
5
6
7
3
Penyempurnaan prosedur pelayanan
X
akademik
Survei umpan balik atas kepuasan
pelayanan PSTE oleh dosen,
X
X
X
mahasiswa, alumni dan pengguna
Program peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang
penalaran, minat, dan bakat
Pelatihan soft-skill mahasiswa
(keterampilan teknis, leadership,
X
X
X
X
technopreneur, communication skill,
dll)
Pelaksanaan kuliah umum
X
X
X
X
Penyusunan sistem penialain kegiatan
X
X
Co-kurikuler mahasiswa
Pemberian penghargaan dan insentif
bagi mahasiswa yang berprestasi di
X
X
X
X
bidang penalaran, minat dan bakat
Program peningkatan partisipasi mahasiswa dalam
kompetisi ilmiah
Pelatihan dan asistensi penulisan
X
X
X
X
proposal PKM
Pembinaan tim robotika
X
X
X
Pembinaan tim gemastik
X
X
X
Integrasi partisipasi mahasiswa dalam
kompetisi ilmiah dengan mata kuliah
X
X
X
yang sesuai
Pemberian penghargaan dan insentif
bagi mahasiswa yang berprestasi
X
X
X
X
dibidang ilmiah
Program peningkatan kapasitas dosen dalam penyusunan
proposal P2M dan penulisan ilmiah
Pelaksanaan
workshop
penulisan
X
X
X
X
proposal P2M
Program peningkatan partisipasi dosen dalam P2M
Pemberian insentif untuk penyusun
X
X
X
X
proposal program hibah/kompetitif
Sosialisasi grup penelitian (peer group) dosen berdasarkan
bidang keahlian dan penyusunan road map penelitian.
Sosialisasi roadmap kelompok riset
MUltimedia SIGnal processing research
group (MUSIG), group riset rekayasa
komputasi (research Center for
Computational Engineering/CCE),
Communication and Information System
X
X
Group (CISG), Wireless and Networking
Research (WINNER) group, group
penelitian Renewable Energy and Power
Electronics (REAPE) dan Sistem
Elektronik dan Teknologi Mikro
(SENTRO)
Penyempurnaan roadmap penelitian
X
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MISI

TUJUAN

1

2

2017

6

7

X

X

X

X

X

X

Program penyediaan akses pada jurnal-jurnal ilmiah

11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
13.3

13.4
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
Terbentuknya
kerja sama
dengan berbagai

2016

5

10

11

4. Menjalin
kerjasama yang
produktif dan

2015

4

Seri seminar bulanan PSTE

10.2

Terciptanya
organisasi dan
tata kelola
institusi yang
sehat dan
efisien.

2014

9.3

10.1

3. Melaksanakan
tata kelola yang
baik.

TAHUN

PROGRAM STRATEGIS/
KEGIATAN
3
PSTE

17
17.1

Pelatihan literasi
bereputasi

informasi

jurnal

X

X

Pengintegrasian akses online pada
ruang baca PSTE dengan
perpustakaan pusat
Program peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi
ilmiah dosen
Pemberdayaan dan pemberian insentif
X
X
X
publikasi (nasional dan internasional)
Pemberdayaan dan pemberian insentif
X
X
X
HaKI
Program peningkatan kualitas (akreditasi) Jurnal Rekayasa
Elektrika
Revitalisasi pengelolaan Jurnal
X
X
X
X
Rekayasa Elektrika
Penyempurnaan dan pemeliharaan
X
X
X
X
situs resmi Jurnal Rekayasa Elektrika
Penguatan tata pamong Jurusan Teknik Elektro.
Pemilihan Ketua Jurusan untuk
X
periode tugas 2016-2020
Pemilihan pejabat struktural PSTE
X
X
X
X
Sosialisasi aturan etika dosen, etika
mahasiswa, etika tenaga
X
kependidikan, sistem penghargaan
dan sanksi
Sosialisasi prosedur pelayanan
administrasi, perpustakaan dan
X
laboratorium.
Program pemanfaatan teknologi informasi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan PSTE
Penyempurnaan dan pengayaan situs
X
X
X
X
resmi PSTE
Penyediaan
sistem
informasi
X
akademik PSTE
Program peningkatan akuntabilitas
Penyusunan rencana strategis
X
Pelaksanaan Evaluasi Diri
X
X
X
X
Sosialisasi kinerja PSTE
X
X
X
X
Penyusunan
laporan
kerja
dan
X
X
X
X
keuangan tahunan (RAKER)
Program pengembangan dan penguatan kelembagaan
Pengusulan kembali akreditasi PSTE
X
X
Pengusulan prodi Teknik Komputer
X
X
X
Program peningkatan kerjasama akademik dan nonakademik dengan berbagai institusi baik di daerah, nasional,
maupun internasional.
Pembentukan
forum
pendidikan
X
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MISI

TUJUAN

1

2

berkelanjutan
dengan pihak
luar dalam
pengembangan
pendidikan,
penelitian, dan
pelayanan
masyarakat.

pihak yang
mendukung
pada
peningkatan
ketersediaan
sumber daya
internal dan
peningkatan
kompetensi
lulusan.

17.2
17.3
18
18.1
18.2
18.3

TAHUN
PROGRAM STRATEGIS/
2014 2015 2016 2017
KEGIATAN
4
5
6
7
3
tinggi teknik elektro regional Aceh
Pelaksanaan seminar nasional
X
X
Pengembangan jejaring kemitraan
dengan industri dan instansi terkait di
X
X
X
X
dalam dan luar negri
Program penguatan peran alumni untuk pengembangan
PSTE dan peningkatan kualitas lulusan
Pengembangan
sistem informasi
X
alumni
Peningkatan intensitas komunikasi
X
X
X
X
dan kontribusi alumni
Pengembangan dan pemutakhiran
X
X
X
data sistem informasi alumni
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5.2 Indikator Kinerja PSTE
INDIKATOR
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11

12
13

14
15
16
17

18
19
20

Kondisi
Awal
(13)

TARGET
Ideal

Profil Mahasiswa dan Lulusan
Rasio Peminat/lulus
7
≥ 5*
seleksi
Rasio mahasiswa
1:8
≥ 17
terhadap dosen
IPK lulusan
2.98
≥ 3*
Pencapaian
prestasi/reputasi
2
mahasiswa tingkat
nasional
Pencapaian
prestasi/reputasi
≥ 1/Thn
mahasiswa tingkat
internasional
Mahasiswa lulus tepat
≥ 50%*
waktu
Masa tunggu kerja
≤ 3 bln
pertama
Lama penyelesaian Tugas
8.4
≤ 6 bln*
Akhir
Tenaga Pengajar
Dosen tetap yang bergelar
21.74%
≥ 40%
S3
Dosen tetap dalam jabatan
Lektor Kepala dan Guru
26.09%
≥ 40%
Besar
Dosen tetap yang
memiliki sertifikat
78.26%
≥ 40%
pendidik profesional
Rata-rata beban dosen per
4.735
11-13
semester
sks/sem
Rata-rata Tingkat
kehadiran dosen dalam
%
100%
mengajar.
Dosen/Kuliah tamu
3
3/Thn
Dosen sebagai penyaji
25/Thn
seminar/workshop
Dosen sebagai peserta
45/Thn
seminar/workshop
Persentase dosen menjadi
anggota masyarakat
≥ 30%
bidang ilmu tingkat
internasional
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Perolehan dana penelitian
150jt/thn
Perolehan dana PkM
75jt/thn
Penelitian dgn biaya LN
≥ 1/Thn

14

15

16

17

≥5

≥5

≥5

≥5

≥ 17

≥ 17

≥ 17

≥ 17

≥3

≥3

≥3

≥3

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

5%

10%

10%

15%

6

6

5

5

8.4

7.5

6.5

6

25%

30%

35%

40%

30%

35%

40%

45%

75%

80%

85%

90%

12

12

12

12

95%

95%

95%

95%

3

3

3

3

25

25

25

25

45

45

45

45

30%

30%

30%

30%

150jt
75jt
1

150jt
75jt
2

150jt
75jt
3

150jt
75jt
4
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Penelitian dgn biaya luar
PT
Penelitian dgn biaya
PT/mandiri
Persentase mahasiswa TA
bagian penelitian dosen
Artikel ilmiah
internasional
Artikel ilmiah nasional
HaKI
Kegiatan seminar ilmiah
PkM biaya LN
PkM biaya luar PT
PkM biaya PT/mandiri
Kerjasama dgn instansi
DN
Kerjasama dgn instansi
LN

≥ 1/Thn

2

2

4

5

≥ 1/Thn

10

10

20

20

≥ 25%

25%

25%

25%

25%

≥ 9/thn

9

9

10

10

≥ 30/thn
1/3Thn
12/thn
≥1
≥1
≥1

20
0
12
0
0
7

20
0
12
0
0
13

30
1
12
1
2
20

35
1
12
2
2
25

≥2

2

2

2

3

≥1

1

2

3

4

*) merujuk pada baku mutu BAN-PT (skor maksimum)
n/a = data belum tersedia
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BAB VI PENUTUP
Dokumen Renstra ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pengembangan
PSTE ke arah yang lebih baik. Renstra sebagai haluan kerja hanya memuat arah dan
program-program utama. Sebagai acuan dalam perencanaan kerja dan
pengembangan PSTE, Renstra ini dapat dikaji ulang untuk tujuan perbaikan dan
penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang.
Keterlibatan segenap sivitas akademika PSTE Unsyiah beserta pemangku
kepentingan, tentu sangat menentukan keberhasilan implementasi Renstra ini.
Untuk itu, kerjasama dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak sangat
diharapkan untuk mewujudkan cita-cita PSTE Unsyiah yang tertuang dalam
dokumen ini.
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